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HOEGAARDEN
Carine Leys nieuwe
voorzitter
N-VA Hoegaarden

DE N-VA STAAT ER!
De N-VA heeft haar start niet gemist in Hoegaarden. Als piepjonge afdeling en met
een halve lijst zijn we erin geslaagd twee zetels binnen te halen. Vanaf 2 januari
zetelen Liselore Fuchs en Achiel Van den steen in de Hoegaardse gemeenteraad.
Johny Stiers is aangeduid als OCMW-raadslid.

DANK U!
Dat resultaat is niet onze verdienste, maar de verdienste van de 762 kiezers die hier
voor de N-VA en voor de verandering hebben gestemd. Proficiat en van harte bedankt
in naam van de ganse ploeg.

V.l.n.r.: Johny, Alphonse, Erwin, Carine,
Patrick, Liselore en Achiel

De twee zetels waren niet voldoende om de absolute meerderheid van het huidige
bestuur te breken, maar ze laten ons wel toe om onze afdeling de komende zes jaar
verder uit te bouwen en te versterken.

PROVINCIERAAD

V.U.: Carine Leys - Pachthofclaesstraat 2 - 3321 Outgaarden - hoegaarden@n-va.be

Begin maart koos N-VA Hoegaarden
een nieuw bestuur. De komende drie
jaar zal de bestuursploeg geleid
worden door Carine Leys. Carine zal
binnen drie jaar ook de fakkel
overnemen van OCMW-raadslid
Johny Stiers. De nieuwe
ondervoorzitter is Patrick Peymen.
‘De voorbije twee jaren waren voor ons
ongelooflijk hectisch. In die periode
werd een afdeling van nul opgestart,
een programma geschreven, een lijst
samengesteld en ook nog eens
campagne gevoerd.’ , zegt kersvers
afdelingsvoorzitter Carine Leys. ‘We
willen nu het mooie verkiezingsresultaat gebruiken om onze afdeling
beter te organiseren zodat we onze rol
als oppositiepartij hier in Hoegaarden
waardevol kunnen invullen. Ik ben dan
ook vereerd dat de leden mij het
vertrouwen hebben gegeven om deze
organisatie in goeie banen te leiden.’
De overige verkozen bestuursleden van
N-VA Hoegaarden zijn: Anita Brams,
Erwin Deldime, Martine Vandenbroeck
en Alphonse Olemans. De drie
mandatarissen, Liselore Fuchs, Achiel
Van den Steen en Johny Stiers zijn
dankzij hun mandaat automatisch lid
van het afdelingsbestuur.

www.n-va.be/hoegaarden

Maar, er is nog meer heuglijk nieuws voor N-VA Hoegaarden: Liselore Fuchs
werd vanop de vierde plaats op de provincieraad rechtstreeks verkozen als
provincieraadslid! Deze prachtige prestatie willen we graag in de bloemen zetten.
De N-VA is dus met glans geslaagd in haar opzet: doorbreken in Hoegaarden, een vaste
waarde worden en zeker blijven groeien om met het volle vertrouwen de volgende
verkiezingen in 2014 en 2018 tegemoet te gaan.

ZES MAANDEN LATER
Ondertussen liggen de verkiezingen al zes maanden achter ons. Tijd dus om vooruit te
kijken. We zullen in ons HAH-blaadje steeds ruimte laten om jullie te informeren over
de belangrijkste beslissingen en voorstellen in zowel gemeente- als provincieraad.
Indien u zelf vragen heeft of graag een
probleem met ons wil delen, contacteer
dan een van onze mandatarissen of
bestuursleden. We zullen u zeker
antwoorden en in de mate van het
mogelijke verder helpen. Onze
contactgegevens vindt u op de volgende
pagina en op onze website
www.n-va.be/hoegaarden.
Achiel Van den Steen
Voormalig afdelingsvoorzitter
N-VA Hoegaarden

V.l.n.r.: ACHIEL VAN DEN STEEN, LISELORE
FUCHS en JOHNY STIERS, de drie mandatarissen
van de N-VA in Hoegaarden.
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Noteer alvast in uw agenda:

HAGELANDSE 11 JULIVIERING
Familiebarbeque met als gastspreker

Mark Demesmaeker

DENKEN.DURVEN.DOEN.

N-VA in de gemeenteraad
De N-VA vocht niet alleen de
toetreding tot BHG aan, maar ook
de verhuis van de derde graad van
de Gemeentelijke Basisschool naar
de Polder. Daarnaast uitten we onze
bezorgdheid omtrent de
veiligheidsproblematiek in de
Doelstraat en de staat van het
vervallen lijkenhuisje op het
kerkhof van Outgaarden.
Ondanks het negatief advies van de
directie en leerkrachten en van het
oudercomité heeft dit schepencollege
beslist om de derde graad vanaf
september over te plaatsen naar ‘De
Polder’ en zo de Gemeentelijke
Basisschool te splitsen.

Duurzame oplossing?
De N-VA stelde voor om het
komende schooljaar een voorlopige
klascontainer te plaatsen. Zo pakken
we het plaatsgebrek aan voor
maximum 10 000 euro, hoeven we
geen verbouwingen te doen voor 300
000 euro en winnen we tijd om te
kijken of een nieuwbouw in de
Doelstraat mogelijk is. “Het

gemeentebestuur heeft geen lange
termijn visie” zegt gemeenteraadslid
Achiel van den Steen. “De werken
moeten in ijltempo afgeraken. We
vrezen dat de kosten snel zullen
oplopen en dat er binnen enkele jaren
nieuwe verbouwingen nodig zijn. Erg
duurzaam kan je dat niet noemen.”

Zebrapaden in Zone 30
Volgens de N-VA zou de veiligheid in
de Doelstraat verbeteren als er aan de
school een zebrapad zou zijn. Op die
manier kunnen de gemachtigde
opzichters de kinderen veilig laten
oversteken. De meerderheid beweert
dat ‘de wet’ zebrapaden in zone 30
verbiedt, maar niets is minder waar.
In de Mobiliteitsbrief – Zebrapaden en
zones 30 (27/03/2012) van het
departement Mobiliteit en Openbare
Werken van de Vlaamse Overheid
lezen we tegengestelde berichten.
• De Adviesgroep Verkeersveiligheid
Vlaamse Gewestwegen (AVVG)
zegt dat voetgangersoversteekplaatsen in een zone 30 in principe
niet nodig zijn. Maar bij kleuter- of

basisscholen kan het toch
aangewezen zijn omwille van het
educatieve karakter ervan.
• Joris Willems, Dirk Lauwers en
Willy Miermans, auditors bij de
Provinciale Audit Commissies
(PAC), zijn het over één zaak eens:
‘Je plaatst best zo weinig mogelijk
zebrapaden in een zone 30, maar
aan schoolpoorten is het een
aanrader. Dit best in combinatie
met een gemachtigd opzichter.’
Als experten deze raad geven, wie
zijn wij dan om hen tegen te spreken?

Lijkenhuisje in de ‘pipeline’?
We vroegen ons tenslotte af wat de
plannen zijn met het vervallen
lijkenhuisje op het kerkhof van
Outgaarden. Of hoopt het gemeentebestuur dat het vanzelf omver valt?
De burgemeester verzekerde ons dat
het in de ‘pipeline’ zit. Nu afwachten
hoe lang die pijplijn is.

Bestuur N-VA Hoegaarden
Na de gemeente- en provincieraadsverkiezingen en de lokale bestuursverkiezingen is er heel wat veranderd in de
samenstelling van onze afdeling. We geven u hier een duidelijk overzicht.

Carine Leys

Patrick Peymen

Anita Brams

Alphonse Olemans

Voorzitter
carine.leys@n-va.be

Ondervoorzitter
patrick.peymen@n-va.be

Bestuurslid
anita.brams@n-va.be

Bestuurslid
alphonse.olemans@n-va.be

Martine
Vandenbroeck

Erwin
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Achiel
Van den Steen

Johny
Stiers

Bestuurslid
martine.vandenbroeck@n-va.be

Bestuurslid
erwin.deldime@n-va.be

Gemeente- en provincieraadslid
liselore.fuchs@n-va.be

Gemeenteraadslid
achiel.vandensteen@n-va.be

OCMW-raadslid
johny.stiers@n-va.be

hoegaarden@n-va.be

Geen Vlaamse reflex bij Hoegaardse gemeenteraad
Hoegaarden maakt binnenkort deel
uit van de Brusselse
Hoofdstedelijke Gemeenschap
(BHG). Een ondemocratische
constructie dat gestuurd wordt door
de Brusselse expansiedrift. N-VA
Hoegaarden diende op 12 maart een
resolutie in om de gemeente de kans
te geven zich te verzetten. Spijtig
genoeg hebben de Hoegaardse
gemeenteraadsleden van de
traditionele partijen hier geen oren
naar.

regering. We kunnen hier spreken
van een bevoegdheidsovertreding.
Daarbovenop is heel de constructie
opgezet om de Franstaligen een
vehikel te bieden met perspectief op
de uitbreiding van Brussel.

zogenaamde samenwerkingsakkoorden. Maar de BHG brengt
volgens de N-VA geen enkele
meerwaarde met zich mee. Het
overleg gebeurt beter in de huidige
instellingen.

Is de N-VA dan tegen overleg?

Kan de gemeente Hoegaarden er
iets aan veranderen?

Neen! De N-VA is absoluut
voorstander van samenwerking over
gemeenten en gewesten heen. Zulk
overleg gebeurt nu trouwens al, via

De zogenaamde
‘gemeenschap’ zou zich
buigen over
gewestbevoegdheden
(mobiliteit,
verkeersveiligheid en
wegenwerken) en is
opgelegd door de federale

Neen. De gemeente Hoegaarden is
van rechtswege verplicht deel uit te
maken van de BHG. We hebben als
gemeente zelfs geen impact op de
organisatie van de nieuwe instelling.
Het enige wat we wel kunnen doen is
niet aanwezig zijn bij het overleg.
Spijtig genoeg is de resolutie
weggestemd op de gemeenteraad
van 12 maart.

In de provincie
Een jonge Hoegaardse studente in de provincieraad van Vlaams-Brabant
Op 15 december hebben ik en mijn collega-provincieraadsleden de eed afgelegd. Het was maar één zinnetje
(‘Ik zweer de verplichtingen van mijn mandaat trouw na te komen.’), maar dat ene zinnetje maakt wel een
wereld van verschil. Plots was ik provincieraadslid en stelde ik mezelf de vraag: ‘Wat nu?’
In de provincieraad van Vlaams-Brabant heeft de N-VA een prachtige score neergezet. We zijn er de grootste partij
en hebben dan ook de grootste fractie met 19 van de 72 zetels. De drie traditionele
partijen waren door de kiezer zwaar afgestraft. Ze sloegen er zelfs niet langer in om de
meerderheid te vormen. Gelukkig voor hen kwam Groen hen depanneren.
Geen afslanking van de bevoegdheden, de grootste partij in de oppositie, een lak aan
respect voor de Vlaams-Brabantse kiezer… Ziehier de Vlaams-Brabantse provincieraad.
De vraag ‘Wat nu?’ was dus snel beantwoord. Zo hard en sterk mogelijk oppositie
voeren. Ze zullen het geweten hebben!

De 19-koppige N-VA-fractie. Voor de gelegenheid in
zwart-gele outfit.

www.n-va.be/hoegaarden

Elke mandataris krijgt
een eigen kastje. Het
mijne is nummer 79.

Financieel schandaal van de eeuw
FEDERALE REGERINGSPARTIJEN HOUDEN DEXIA-POTJE ANGSTVALLIG GEDEKT
De N-VA bracht in februari aan het licht dat de top van het ACW allerlei fiscale fratsen
en trucs gebruikte die de belastingbetalers én de Arco-coöperanten handenvol geld
kosten. Sindsdien zijn er week na week nieuwe bezwarende elementen naar boven
gekomen in het ACW/Belfius-dossier. De N-VA wil in een onderzoekscommissie te
weten komen wie politiek verantwoordelijk is. Want de 800 000 Arco-coöperanten, de
tienduizenden vrijwilligers die zich belangeloos inzetten voor het ACW en alle
belastingbetalers in dit land hebben recht op de waarheid.
De traditionele partijen houden de oprichting van een parlementaire onderzoekscommissie tegen. Nochtans zijn er heel wat belangrijke vragen die om opheldering
vragen.
Welke inschattingsfouten werden er gemaakt bij de
➦ redding
van Dexia? Was er inderdaad sprake van
chantage, zoals toenmalig minister Karel De Gucht
van Open Vld beweert?
Wie heeft ervoor gezorgd dat één organisatie
➦ (het
ACW) buiten schot bleef terwijl de belastingbetaler
4 miljard euro moest ophoesten om Dexia Bank België
(nu Belfius) te redden?

“Het feit dat CD&V, Open Vld en sp.a dit potje
krampachtig gedekt willen houden, wijst erop dat elk
van hen wel iets te verliezen heeft bij een
onderzoekscommissie. Toenmalig minister van Financiën
Didier Reynders (MR) zei zelfs dat de kranten papier
tekort zouden komen als hij alles zou vertellen. En nog
komt er geen onderzoekscommissie ... onbegrijpelijk!
Wie nu zijn verantwoordelijkheid niet neemt om
klaarheid te scheppen in dit financieel schandaal
van de eeuw, pleegt schuldig verzuim.”

De informatie die op dit document wordt vermeld is bestemd voor het interne gebruik van
de diverse diensten van de N-VA. De wet van
8 december 1992 in verband met de bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de gegevensverwerking voorziet
toegangsrecht tot de gegevens, het verbeteren
of het verwijderen ervan.

PETER DEDECKER
Volksvertegenwoordiger

DENKEN.DURVEN.DOEN.

JA, DE N-VA SPREEKT ME AAN
n Ja, ik wil graag lid worden. Stuur mij de nodige informatie.
n Ik wens de N-VA-standpunten te ontvangen.

n De heer

n Mevrouw

Naam:

Voornaam:

Straat:
Postcode:

Gemeente:

Tel:

E-mail:

Geboortedatum:

Terugsturen naar: N-VA, Koningsstraat 47 bus 6 in 1000 Brussel of faxen naar: 02 217 35 10
E: info@n-va.be - www.n-va.be
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